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Meditatief

Regelmatig lees ik blogs van predikante Marga Haas.
Hieronder citeer ik enkele alinea’s van een blog van 23
september 2021. Gedachten bij Johannes 20: 2, 13 en
15. De gehele tekst overnemen kan niet, dat zou
teveel ruimte in beslag nemen in deze gemeentebrief.
Mocht u deze blog in zijn geheel willen lezen dan kan
dat op de website van Marga Haas: Parelduiken in de
bijbel – Marga Haas
“Plaats-loos
Bij Johannes 20:2, 13 en 15
Soms gebeurt dit: ik ben een preek aan het
voorbereiden en zit dus met mijn neus in de bijbel.
Vertalen, zorgvuldig lezen, verbindingen uitpluizen met
andere teksten, mediteren op woorden of beelden. En
dan ineens stuit ik op iets, waardoor die hele bijbel
opengaat. Werkelijk, ik zou niet weten hoe ik het
anders moet zeggen. Of misschien zo: niet de bijbel
gaat open, maar mijn ogen!
Deze keer was het door een heel simpel woordje:
waar. En dan niet waar als van waarheid, maar waar
als: Waar zijn ze?…..Ik keek nog eens goed en het
woord wordt in het Johannesevangelie verspreid
gebruikt… Ik bladeren en o ja, natuurlijk. Maria
Magdalena bij het open graf. Steen voor het graf weg,
lichaam van Jezus weg, Maria radeloos. Ze zegt drie
keer min of meer hetzelfde: ‘Ze hebben mijn meester
weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben
neergelegd.’ En ik vóelde het vonken in mijn hoofd…
…Er ís geen ‘waar’ meer als het om gestorven
geliefden gaat. Er is geen plaats waar onze overleden
geliefden zijn. Wij stellen ons misschien een hemel
voor (of hebben dat ooit gedaan) als een parallel
universum, waar we vrolijk doorleven alsof er niets
gebeurd is. Maar er is wél iets gebeurd. Overledenen
zijn plaats-loos geworden. Waar-loos…
...Eerder in een Parelduiker citeerde ik al eens Joan
Halifax. Zij is een Amerikaanse zen-boeddhiste en ze
begeleidt stervenden. Daarover schreef ze een boek:
De laatste woorden van liefde. Daarin schrijft ze ook
over de dood van haar vader. ‘Na zijn dood zat ik
naast zijn lichaam en vroeg ik me af waar zijn ‘zelf’
was gebleven. Is een deel van hem vastgelegd en
altijd blijvend? Maar toen zag ik duidelijk dat mijn
vaders’ zelf niet aan een plaats gebonden is. (…) Hij is
nu overal.’ En let op, nu komt het: ‘In wezen was hij
altijd al overal, alleen nam ik hem op één plek waar en
niet als universele aanwezigheid. Tot hij stierf.’
Het zit hem dus in onze waarneming. Overledenen zijn
niet plaats-loos gewórden. Plaats-loos waren ze altijd
al, alleen namen wij het niet waar.

Wij nemen levende mensen waar als op één plek.
Maar mensen zijn niet alleen lichamelijke wezens en
dus plaatsgebonden. Ze zijn óók, tegelijkertijd, in
wezen plaats-loos. …….. Namelijk te leren om dóór het
plaatselijke van een mens heen te kijken en te zien wie
hij of zij nog meer is dan lichaam alleen. Doorstoten
tot het plaats-loze, het waar-loze zijn van jezelf en van
anderen en van andere schepselen. Rek je
waarneming op of sta in ieder geval open voor wat je
niet kunt bedenken of voor mogelijk houdt. Ontdek dat
ieder mens, voor zover je het ‘kind van God zijn’ in
hem of haar herkent, net als God zelf overal en te
allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig is.”
Quirine Lodder

Orde van dienst 24 oktober 2021
Vandaag is mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den
IJssel onze voorganger. We heten haar van harte
welkom in ons midden en wensen elkaar een
inspirerende dienst
Orgelspel - Welkom - Aanvangslied 206:1,2, 3
- Stil gebed - Begroeting: V: De Heer is met u allen!
A: Zijn vrede is met u! V: Onze hulp is in de naam van
de Heer, A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: die niet loslaat de daden van zijn hand –
Drempelgebed - Lied 206: 4,5,6,7
- Gebed om ontferming - Lied 221
- Gebed van de zondag - Schriftlezing: Jesaja 59:9-19
- Lied 261 - Schriftlezing Johannes 4:27-42
- Lied 339a - Overdenking - Orgelspel
Lied 908: 1, 4 en 7 - Dienst van gebeden: dankvoorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’ (Tussen de
voorbeden speelt de organist lied 368g Adem van God,
vernieuw ons bestaan) - Slotlied 425 – Zegen –
Orgelspel

Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Open Kerk op donderdag
28 oktober 2021
A.s. donderdagmorgen is de kerkzaal open van 9.30 12.00 uur. Van harte welkom om even binnen te
lopen. Er is zachte muziek, u kunt een kaarsje
aansteken, rustig zitten om na te denken of te bidden.
Ook is iemand op de achtergrond aanwezig voor een
gesprek en met een kopje koffie. Weet u welkom!

COLLECTEN
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen
mandjes staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te
maken, daar de kerkdiensten door een beperkt
aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat
bedankt.

Infomarkt ‘Rondom de dood’
op 6 november
De organisatie van de infomarkt is
bijna klaar. We hopen dat u er bij
bent. Eerste zaterdag van november
van 11.00 – 15.30 uur.
Meer informatie op
www.infomarktrondomdedood2021.nl en in
SamenWijzer.

De collectedoelen 24 oktober zijn:
1ste Diaconie
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Diaconie storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737

Wel en wee
* Hier volgen de jarigen van komende week:
- zaterdag 23 oktober mevr. E.C.Horijk-Klerk
- zondag 24 oktober dhr. C.J.Hesse
- woensdag 27 oktober dhr. B. den Ouden
Allen van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren
toegewenst vanaf deze plaats.

2de Kerk
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v.Kerk
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656
Eventuele collectebonnen kunnen
ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan
Vermeerstraat 21
O.v.v. van het
collectedoel.

* Bij Els van Westen werd onlangs een melanoom
gevonden. Na twee operatieve ingrepen zijn er geen
kwaadaardige cellen meer te vinden en dat is dus heel
positief nieuws, waar we met de familie van Westen
natuurlijk heel blij om zijn!

De Diaconie.

* We leven mee met mensen die grote zorgen hebben
over b.v. de gezondheid of over wat dan ook en met
mensen die rouwen om een verlies.
We bidden hen troost en kracht toe en dat zij Gods
nabijheid mogen ervaren.

Voedselbank

* Vindt U het ook zo heerlijk dat we weer kunnen
zingen in de kerk?
Maar ook worden we af en toe verrast door een
prachtig lied op het scherm; er is veel ervaring met het
gebruiken van de beamer opgedaan de afgelopen
maanden. Er worden bij binnenkomst in de kerk alleen
nog namen geregistreerd en we houden nog afstand.
We hopen uiteraard dat er geen strengere
maatregelen meer nodig zijn!

Het product voor oktober is tandpasta.
Er zijn 24 tubes ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op
de poort staat en zelf het product in de schuur
zetten.

De bloemen van zondag 24
oktober zijn voor Mw. I.Kerver, als bedankje.
Tweede bos is voor Marie-José de Gier ter
bemoediging.
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Fruitactie
Zoals vorige week al te lezen was, hebben we uw en jullie hulp nodig om een gevarieerd
fruitbakje bakje te kunnen samenstellen, dat we donderdag 4 november a.s. bij onze
80+gemeenteleden willen bezorgen. Er zijn daarvoor drie inzamelmomenten in de kerk:
Zondag 31 oktober kan door degenen die dan de kerkdienst bezoeken fruit worden
meegenomen, dat kan worden neergelegd op een tafel in de Ontmoetingsruimte. Het kan
dinsdagavond 2 november tussen 19.30u en 20.00u en woensdag 3 november tussen
9.30u en 10.30u ook in de kerk worden afgegeven bij de ingang aan de Hoofdstraat. Om
een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen zou het fijn zijn als iedereen wat
verschillende soorten fruit geeft. Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven
en sinaasappel. Liever geen bananen. Die zijn kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden
beurs. Daarom worden die door ons op het laatste moment gekocht. Woensdag 3
november worden de fruitbakjes gevuld. ‘s Avonds staan ze tijdens de Dankdienst in de
kerk en donderdag 4 november worden ze door de senior-contactpersonen rondgebracht.
We hopen op een mooie actie
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